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HOTARAREA 
ADUNARII GENERALE A 

GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA “COLINELE MOLDOVEI” 
Privind modificarea Planului de Dezvoltare Locala  

 
 persoană juridică română  

 cu sediul în sat Sulita, comuna Sulita, judetul Botosani  

 având CIF 31023373/18.12.2012  

 

Nr. 11/13 august 2013 

 

Membrii fondatori ai Asociatiei Grupul de Actiune Locala “COLINELE MOLDOVEI”, întruniţi în 
Adunarea Generală de astăzi, 13.08.2013, legal şi statutar convocata,  

In conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei si ale Actului Constitutiv,  
în respectul prevederilor statutare şi legale aplicabile si avand in vedere : 
 

. 

- COMUNICATUL privind modificarea strategiilor de dezvoltare locala aprobate în sesiunea de 

selecție din perioada 01.09-29.10.2010, respectiv a fișelor măsurilor prevăzute în planurile de 

dezvoltare locală selectate, prin aplicare intensității ajutorului public nerambursabil, prevăzut în 

PNDR, versiunea a VIII-a – martie 2012, sau prin realocarea sprijinului financiar între măsurile 

stabilite de grupurile de acțiune locală în aceste planuri. 

- Ordinul nr. 557 din 28.06.2013 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului agriculturii 

și dezvoltării rurale nr.249/2012 pentru aprobarea măsurilor, metodologiei și procentului din 

plafonul maxim cu care poate fi depășită alocarea aferentă prevăzută în PNDR; 

- Adresa din partea MADR – D.G.D.R.– AM-PNDR cu nr. 64665 din 17.07.2013 si inregistrata la 

sediul Asociației cu nr. 264 din 24.07.2013 prin care s-a solicitat Asociației noastre o analiza de 

situație și măsurile din strategie pe care nu le vom putea implementa (cu revenire la Adresa din 

partea MADR – DGDR- AM-PNDR nr. 61265 din 22.01.2013 referitoare la implementarea 

strategiei de dezvoltare locală prin care s-a solicitat Asociației noastre o analiză responsabilă 

referitor la măsurile din strategie la care nu se poate realiza implementarea proiectelor si implicit 

sumele alocate respectivelor masuri cu care urmează să fie diminuată valoarea contractului de 

finanțare) 

- Adresa primita din partea AMPNDR – DGDR cu nr. 64382/04.07.2013 cu privire la valoarea 

maxima a proiectelor, 
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- prevederile Contractului de finantare Nr. C4312021210750203 din data de 26.02.2013 si 

Strategia aprobata prin Planul de Dezvoltare Locala, 

- campaniile de informare in teritoriu realizate in perioada martie – iulie 2013, cu documentele 

justificative aferente, 

- apelurile de selectie derulate la nivelul Asociatiei,  

- Raportul intermediar si Raportul final aferente Masurilor M411.12, M411.41, M411.42, M412.21,  

- Inchiderea sesiunilor de depunere proiecte pentru M411.21, M411.23, M413.22, M413.12, 

M413.13 la data de 12.08.2013 si centralizatorul proiectelor primate la nivelul Asociatiei, 

document pus la dispozitie de aparatul ethnic,  

- Solicitarile de modificare de strategie primite la sediul GAL si interesul manifestat de potentialii 

beneficiari pentru anumite masuri din cadrul Strategiei de dezvoltare locala a microregiunii 

Colinele Moldovei,   

 

H O T Ă R Ă S C: 
 

 
 Art.1.   Se aprobă modificarea Strategiei de Dezvoltare  Locală a   

Asociației GAL ”Colinele Moldovei” dupa cum urmeaza: 

 

A) se desființează măsurile de la nr. 1 la nr. 7, așa cum erau prevăzute inițial în 

strategia de dezvoltare locală.  

 

B) Având în vedere că în cadrul celor 7 măsuri prevazute in stratgeia aprobata, se 

regăseau linii de finanțare corespunzătoare măsurilor din PNDR, respectiv: 

M111, M141, M112, M121, M123, M221, M313, M312, M322, M142, M421, 

M122 si M143 si tinand cont de corespondenta purtata cu AMPNDR-DGDR, 

facem precizarea ca in strategia modificata nu se vor mai regasi următoarele 

masuri din PNDR: 
 

 Măsura 111 - având în vedere numărul mic de solicitanți pe măsurile care presupun formare 

profesională și în urma corespondețelor purtate cu AM-PNDR referitoare la faptul că beneficiarii de 

la nivel național vor fi formați prin intermediul DGDR- AMPNDR. 
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 Măsura 221 - având în vedere comunicatul privind modificarea strategiilor de dezvoltare locală ale 

grupurilor de acțiune locală autorizate, adresa primita cu nr. 62416 din 14.12.2012. 

 

 Măsura 143 - având în vedere numărul mic de solicitanți pe măsurile care presupun formare 

profesională și în urma corespondețelor purtate cu AM-PNDR referitoare la faptul că beneficiarii de 

la nivel național vor fi formați prin intermediul DGDR-AMPNDR. 

 

 Măsura 122 - având în vedere că în campaniile de informare derulate în teritoriu, nu s-au identificat 

potențiali beneficiari interesați de accesarea  de finantare nerambursabila in cadrul acestei măsuri. 

 

 

C) În urma prezentei modificări, strategia de dezvoltare locală a micro-regiunii 

”Colinele Moldovei” va cuprinde următoarele măsuri, intocmai după cum sunt 

acestea prezentate în documentele oficiale aferente Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2007-2013 - versiunea X, decembrie 2012, respectiv: 
 

 Masura M411.41 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”, cu acțiuni eligibile, cu 

categorii de beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu fișa tehnică a 

măsurii M141 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată pe site-ul 

www.apdrp.ro . 

 

 Măsura M411.12 – ”Instalarea tinerilor fermieri” – cu acțiuni eligibile, cu categorii de beneficiari 

eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu fișa tehnică a măsurii M112 din PNDR 

si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată pe site-ul www.apdrp.ro . 

 

 Măsura M411.21 – ”Modernizarea exploatațiilor agricole” -  cu acțiuni eligibile, cu categorii de 

beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu fișa tehnică a măsurii 

M121 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată pe site-ul 

www.apdrp.ro . 

 

 Masura M411.23 – ” Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” - cu acțiuni 

eligibile, cu categorii de beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu 

fișa tehnică a măsurii M123 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată 

pe site-ul www.apdrp.ro . 

 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
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 Măsura M413.13 – ”Încurajarea activităţilor turistice” - cu acțiuni eligibile, cu categorii de 

beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu fișa tehnică a măsurii 

M313 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată pe site-ul 

www.apdrp.ro . 

 

 Măsura M413.12 – ”Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” - cu acțiuni 

eligibile, cu categorii de beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu 

fișa tehnică a măsurii M312 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată 

pe site-ul www.apdrp.ro.  

 

 Măsura M413.22 – ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” - cu acțiuni eligibile, cu 

categorii de beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu fișa tehnică a 

măsurii M322 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată pe site-ul 

www.apdrp.ro. 

 

 Măsura M411.42 – ”Înfiinţarea grupurilor de producători” - cu acțiuni eligibile, cu categorii de 

beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu fișa tehnică a măsurii 

M142 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată pe site-ul 

www.apdrp.ro. 

 

 Măsura M421 – ”Implementarea proiectelor de cooperare” - cu acțiuni eligibile, cu categorii de 

beneficiari eligibili și cu intensitatea sprijinului acordat, în conformitate cu fișa tehnică a măsurii 

M421 din PNDR si cu prevederile ghidului solicitantului, ultima versiune postată pe site-ul 

www.apdrp.ro.  

 

 In Planul de dezvoltare Locala al microregiunii Colinele Moldovei, in urma prezetelor modificari, se 

vor regasi fisele tehnice ale Masurilor enumerate mai sus, intocmai dupa cum sunt acestea 

prezentate in Programul National de Dezvoltare Locala 2007-2013, versiunea X, decembrie 2012. 

 

D) Realocarea sumelor neutilizate de la măsurile prevazute in strategia de 

dezvoltare locala prin fisele masurilor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 astfel: 
 

 Avand in vedere ca din valoarea publica prevazuta in strategia aprobata pentru Masura 1, 

respectiv din totalul de 633.600 euro, au fost primite la GAL un numar de 5 proiecte (din care 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
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unul pe M411.41), cu o valoare cumulata a sprijinului de 74.068 euro (valoarea proiectului 

depus pe M141 nu este luata in considerare, avand in vedere ca aceasta se va regasi in Planul 

de finantare – varianta propusa), ramane disponibila pentru realocare o valoare publica in 

cuantum de 559.532 Euro; prin urmare solicitam: 

 

 Realocarea sumei de 4.500 Euro reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata, la Masura 1, catre Masura 411.41 (sesiunea nu va mai fi lansata) 

 Realocarea sumei de 160.000 Euro reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 1, catre Masura 411.12  

 Realocarea sumei de 102.032 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 1, catre Masura 411.21 

 Realocarea sumei de 5.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 1, catre Masura 411.42 

 Realocarea sumei de 288.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 1, catre Masura 413.12 

 

 Avand in vedere ca la nivelul Asociatiei nu s-au primit proiecte care sa corespunda sub-

masurilor din cadrul Masurii 2 din strategia aprobata (motivatia constand in neincadrarea 

posibililor beneficiari in limitarile stabilite atat prin identificarea prea in detaliu a liniilor de 

finantare si, concomitent, din cauza pragurilor valorice prea mici, stabilite pentru fiecare 

posibila investitie in parte – dovada stau solicitarile primite din partea celor interesati, 

solicitari pe care le anexam la prezenta documentatie), este disponibila pentru realocare 

intreaga valoarea publica, respectiv suma de 680.000 Euro; prin urmare, solicitam: 

 

 Realocarea sumei de 257.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 2, catre Masura 411.23 

 Realocarea sumei de 423.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 2, catre Masura 413.12 

 

 Avand in vedere ca la nivelul Asociatiei nu s-au primit proiecte care sa corespunda sub-

masurilor din cadrul Masurii 3 din strategia aprobata (motivatia constand in neincadrarea 
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posibililor beneficiari in limitarile stabilite atat prin identificarea prea in detaliu a liniilor de 

finantare si, concomitent, din cauza pragurilor valorice prea mici, stabilite pentru fiecare 

posibila investitie in parte - dovada stau solicitarile primite din partea celor interesati, solicitari 

pe care le anexam la prezenta documentatie), este disponibila pentru realocare intreaga 

valoarea publica, respectiv suma de 119.000 Euro; prin urmare, solicitam: 

 

 Realocarea intregii valori publice prevazuta in strategia aprobata la Masura 3, respectiv 

suma de 119.000 Euro, catre Masura 413.12 

 

 Avand in vedere ca din valoarea publica prevazuta in strategia aprobata pentru Masura 4, 

respectiv din totalul de 620.000 Euro, au fost primite la GAL un numar de 4 proiecte (dar in 

continuare exista un interes deosebit in teritoriu din partea posibililor beneficiari – dovada stau 

solicitarile pe care le anexam la prezenta documentatie), cu o valoare cumulata a sprijinului de 

292.500 Euro, ramane disponibila pentru realocare o valoare publica in cuantum de 327.500 

Euro; prin urmare solicitam: 

 

 Realocarea intregii valori publice prevazuta in strategia aprobata la Masura 4, respectiv 

suma de 327.500 Euro, catre Masura 413.22. 

 

 Avand in vedere ca la nivelul Asociatiei nu s-au primit proiecte care sa corespunda sub-

masurilor din cadrul Masurii 5 din strategia aprobata (motivatia constand in neincadrarea 

posibililor beneficiari in limitarile stabilite atat prin identificarea prea in detaliu a liniilor de 

finantare si, concomitent, din cauza pragurilor valorice prea mici, stabilite pentru fiecare 

posibila investitie in parte - dovada stau solicitarile primite din partea celor interesati, solicitari 

pe care le anexam la prezenta documentatie), este disponibila pentru realocare intreaga 

valoarea publica, respectiv suma de 197.000 Euro; prin urmare, solicitam: 

 

 Realocarea intregii valori publice prevazuta in strategia aprobata la Masura 5, respectiv 

suma de 197.000 Euro, catre Masura 413.13. 

 

 Avand in vedere ca la nivelul Asociatiei nu s-au primit proiecte care sa corespunda sub-

masurilor din cadrul Masurii 6 din strategia aprobata (motivatia constand in neincadrarea 
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posibililor beneficiari in limitarile stabilite atat prin identificarea prea in detaliu a liniilor de 

finantare si, concomitent, din cauza pragurilor valorice prea mici, stabilite pentru fiecare 

posibila investitie in parte), este disponibila pentru realocare intreaga valoarea publica, 

respectiv suma de 75.000 Euro; prin urmare, solicitam: 

 

 Realocarea sumei de 30.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 6, catre Masura 414.21 

 Realocarea sumei de 45.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 6, catre Masura 413.12 

 

 Avand in vedere ca la nivelul Asociatiei nu s-au primit proiecte care sa corespunda sub-

masurilor din cadrul Masurii 7 din strategia aprobata (motivatia constand in neincadrarea 

posibililor beneficiari in limitarile stabilite atat prin identificarea prea in detaliu a liniilor de 

finantare si, concomitent, din cauza pragurilor valorice prea mici, stabilite pentru fiecare 

posibila investitie in parte, precum si in urma recomandarilor primite din partea AMPNDR-

DGDR cu privire la proiectele aferente Axei 2 din PNDR), este disponibila pentru realocare 

intreaga valoarea publica, respectiv suma de 220.000 Euro; prin urmare, solicitam: 

 

 Realocarea sumei de 17.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 7, catre Masura 413.12 

 Realocarea sumei de 203.000 Euro, reprezentand parte din valoarea publica prevazuta in 

strategia aprobata la Masura 7, catre Masura 413.13 

 

E) Dupa modificare, masurile din strategia de dezvoltare locala vor avea  

urmatoarea alocare financiara: 

 
 Pentru Masura M411.41 valoarea publica alocata este de 4.500 Euro. 

 Pentru Măsura M411.12 valoarea publica alocata este de 160.000 Euro   

 Pentru Măsura M411.21 valoarea publica alocata este de 102.032 Euro   

 Pentru Măsura M411.23 valoarea publica alocata este de 257.000 Euro 

 Pentru Măsura M411.42  valoarea publica alocata este de  5.000 Euro   
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 Pentru Măsura M413.13 valoarea publica alocata este de 400.000 Euro   

 Pentru Măsura M413.12 valoarea publica alocata este de 892.000 Euro 

 Pentru Masura M413.22 valoarea publica alocata este de 327.500  Euro 

 Pentru Măsura M414.21 valoarea publica alocata este de 30.000 Euro   

 

F) Valoarea maxima nerambursabila cu care poate fi finantat un proiect va respecta limitele 

maxime fixate pentru Axa Leader (se vor avea in vedere Ghidul Solicitantului pentru Masura 

41, Ghidurile Slicitantului aferente masurilor din PNDR si care se regasesc in strategia 

modificata, Fisele tehnice ale acestor masuri, precum si Adresele AMPNDR-DGDR nr. 

63527/23.05.2013 si nr. 64382/04.07.2013)  

 

G) Modificarea organigramei Aparatului tehnic, prin transformarea  postului de secretar 

administrativ in post pentru personal auxiliar (subordonat Responsabilului/Director 

administrativ, cu studii medii si atributii in ingrijirea sediului, curatenie, asigurarea lucrarilor 

de intretinere spatiu verde si asigurarea incalzirii cu centrala pe lemne din dotare). In aceeasi 

ordine de idei, persoana angajata momentan pe postul de secretar administrativ, de indata ce 

obtine competente in domeniul Manager de proiect, urmeaza sa ocupe postul de Expert 3, 

deja prezent in organigrama, dar vacant la data prezentei. Angajarea persoanei pe postul de 

personal auxiliar, se va realiza cu respectarea prevederilor legislatiei muncii in vigoare (Legea 

53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare). 

 

 

Art. 2.  In urma primirii avizului favorabil din partea AMPNDR pentru prezentele 

modificari, Presedintele Asociatiei impreuna cu Aparatul tehnic si structurile statutare 

ale Asociatiei, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  
 

Aprobata astazi, 13.08.2013, cu unanimitate de voturi din partea membrilor prezenti. 

 

 
Presedinte,  
 
COSTINEL CIUBOTARIU  


